
Eesti Jahispordi Liidu juhatuse 25.novemberi koosoleku protokoll 
 
Toimumiskoht: restoran Platzs 
Koosolek toimus kell 16.30-19.45 
Osalesid: Andres Kõiva, Silvar Algpeus, Arles Taal, Meelis Tambla, Sven Rannaväli 
Protokollis: Rita-Anette Kohava 
 

1. 2015 aasta parim haavlilaskur: 
Otsustati: 2015 aasta parimaks haavlilaskuriks kinnitati rahvusvaheliste võistlustulemuste  
põhjal Tauno Tamm. Tegevjuht paneb kokku tavapärase autahvli, avaldab kodulehel ning 
edastab selle ajakirjale  „Jahimees“. 

2. Kalender 2016  
Otsustati:  korrigeerida võistluste  korraldamise soovituslikke  hindu võrreldes 2015 aastaga.   

  Soovituslik hind 2016 
CSP 100 40 
CSP 200 70 
Inglise 
sporting 60 
Sporting 80 
KOMBI 60 
VSS 30 
JP, VJM 30 

     

Kalendri põhi edastatakse peale juhatuse protokolli kinnitamist liikmesklubidele ettepanekute 
tegemiseks. Tagasiside tähtaeg 15.jaanuar. Samuti on igal klubil õigus koos tiitlivõistluste kalendriga 
esitada kuupäevasoov vähemalt ühe kohaliku võistluse  korraldamiseks, et vältida  kohalike 
võistlusteks vabade kuupäevade broneerimist vaid ühe lasketiiru poolt.  

3. EJSL presidendi ja juhatuse liikme H. Kuusmiku tagasiastumisavaldus 
Seoses H.Kuusmiku tagasiastumisavaldusega asutakse kaaluma EJSL uue võimaliku presidendi 
kandidaate. Ootused presidendile: siseriiklik lobby, sponsorite leidmine ja suhtlemine 
nendega, avalikud esinemised. President oleks esindusisik, kes ei pea kuuluma EJSL-i, kuid 
võib olla jahimees ja tuttava laskespordiga. Tehti ettepanek, et järgneval koosolekul esitaks 
iga juhatuse liige vähemalt 2 võimalikku kandidaati. 

4. EJSL tegevjuht avaldus 
Arutati praeguse tegevjuhi R.-A. Kohava soovi kasutada töökohustuste täitmisel assistendina 
K.Pärna abi tingimusel, et ta jätkab ise tegevjuhina 15-20 tunni ulatuses kuus. Samuti viitas ta 
asjaolule, et tema hinnangul ei ole realistlik tegevjuhile  esitatud töökohustuste täitmine 40 
tunniga kuus ning tegi ettepaneku tõsta töömahtu 50-60 tunnile. Töö jagamist kahe inimese 
vahel ei peetud otstarbekaks vastutuse  hajumise tõttu. Samuti ei jõudnud juhatus ja 
tegevjuht kokkuleppele töömahu hindamise osas ning tegevjuht esitas lahkumisavalduse.  
Otsustati: juhatuse liikmed tutvuvad tegevjuhi ametijuhendiga ning asuvad aktiivselt otsima 
uue tegevjuhi kandidaate. Kuni uue tegevjuhi leidmiseni jätkab R.-A. Kohava K.Pärna abiga 
tööülesannete täitmist kuni 2016 üldkoosolekuni. 

5. Reitingud: 
Taas on tekkinud küsimus mitme reitingu vajalikkusest. Samuti arutati, kes oleks võimalik ja 
vajalik programmi loomine võistlustulemuste jooksvaks sisestamiseks hooaja jooksul. 



Otsustati: M. Tambla koostab 2015 tulemuste põhjal kaks versiooni reitinguid ja  esitab 
juhatusele tutvumiseks järgmisel koosolekul.  Samuti koostavad juhatuse liikmed reitingu 
lähteülesande programmi loomiseks peale reitingute kinnitamist uueks hooajaks. 

6. Võlglaste nimekiri 
Tegevjuht tutvustas võlglaste  nimekirja ja lubas nendega võlgnevuste likvideerimiseks 
kontakti võtta. 

7. Aasta parimate autasustamine  
Üldkoosolekul ei peeta parimate autasustamist otstarbekaks, sest osalejaid on võrreldes 
tiitlivõistlustel osalejatega vähe ning laskuritel puudub motivatsioon kohale tulekuks. Kõlas 
mõte teha koostööd Eesti Jahimeeste Seltsiga, autasustades parimaid laskesporlasi näiteks 
Jahirahu väljakuulutamise või kolme kuninga päeva vastuvõtu raames. 
Otsustati: aasta parimaid autasustatakse EJSL meenetakse järgneval aastal jooksvalt 
tiitlivõistlustel; tegevjuht saadab meened võistluskorraldajale koos EJSL  medalitega. 

8. EJSL hooaja lõpupidu 
Viimase 5 aasta kogemus näitab, et laskurite huvi peol osalemise vastu ja reaalne osalus  ei 
ole tasakaalus. Arutleti erinevate peoformaatide - aegade plusside ja miinuste üle – päevane 
pidulik vastuvõtt, peo korraldamine jaanuar-veebruar, peo korraldamise delegeerimine  
maakondlikele organisatsioonidele.  Jõuti seisukohale, et ööbimisega ürituse puhul  tuleb 
EJSL-i eelarvest toitlustus ja meelelahutusprogramm kinni maksta ja osalejate kanda jääks 
soovijatel vaid majutuskulud. Teema jäi lahtiseks. 

9. Märklehtede müük jahilasketiirudele  
Otsustati: Märklehtede müügi ja ladustamisega tegeleb peale  laojääkide likvideerimist 
(vastavalt eelmisele juhatuse koosoleku otsusele) Prodisain. Hinnainfo ja kontaktid pannakse 
ülesse EJSL kodulehele. 

10. Üldkoosolek  2016 
Otsustati: üldkoosolek peetakse märtsis, päevakorrapunktina lisada H.Kuusmiku 
tagasiastumispalve kinnitamine 

11. Järgmine juhatuse koosolek 
Tehti ettepanek pidada järgmine juhatuse koosolek Ülemiste  keskuses kas 10.dets või 
16.dets 

12. Muud küsimused 
•  Arutati 1.08 koosolekul käsitletud kuulilaskurite  teemat.  A.Taal kuulilaskurite 

mitteametlikku initsiatiivgrupi esindajana viitas kuulilasketiirude rahulolematusele  ja 
arusaamatusele 4 eurose pearaha maksu olemuse üle tiitlivõistlustel, väljundite 
puudumisele kuulilaskuritele rahvusvahelisel tasandil, kaaludes ideed 
kuulilaskmisformaatide viimist Eesti Jahimeeste Seltsi alla.  
Küsimus jäi lahtiseks.  

• Tegevjuhile esitati küsimus meistersportlaste ja laskejärkude pidamise  kohta. Tegevjuht 
lubas teemaga tegeleda, tehes ettepaneku teha EJSL kodulehele  suurmeistrite autahvel 
ning märkida nad ära ka aastakokkuvõttes 


